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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek dan Lokasi 

Objek penelitian pada PT. BUKITMEGA MASABADI. Berlokasikan di 

Jl. Arteri Yos Sudarso, Komplek Pergudangan Diamond Cipta Blok H1-

H3, Pelabuhan Semarang. 

3.2. Populasi, Sampling, dan Teknik Sampling 

Di dalam melakukan suatu penelitian, salah satu langkah yang 

harus diambil adalah menentukan populasi. Sugiyono (2016 : 117) 

mengemukakan tentang Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Setelah menentukan populasi selanjutnya menentukan 

samplingnya. Sugiyono (2016 : 118) mengemukanan tentang Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betu-betul 

representative (mewakili). 

Pada penelitian ini, peneliti menentukan populasi pada seluruh 

jabatan PT. BUKITMEGA MASABADI. Sedangkan sampelnya adalah 6 

jabatan pada  PT. BUKITMEGA MASABADI. Pengambilan sampel 6 

jabatan tersebut berdasarkan pada struktur organisasi pada PT. 

BUKITMEGA MASABADI, dimana 6 jabatan tersebut terjadi sebuah 

permasalahan mengenai gaji yang diberikan tidak sesuai dengan beban 

kerja. 

Menurut Sugiyono (2016 : 118) Teknik sampling adalah 

merupakan  teknik pengambilan  sampel. Terdapat banyak teknik sampling 

yang digunakan untuk menentukan sebuah sampel.  
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Menurut Sugiyono (2016 : 124) Purposive Sampling adalah  

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

yang digunakan dengan melihat kembali kepada struktur organisasi pada  

PT. BUKITMEGA MASABADI, dari struktur tersebut di ambil 6 

jabatan. Alasannya karena pada bagian staff khususnya bagian akuntansi 

dan hrd ada yang merasa cemburu terhadap gaji pokok yang diberikan 

namun beban kerja yang diberikan berbeda.  

3.3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer .Sugiyono 

(2016 : 308 ) mengemukakan bahwa data primer adalah data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini 

peneliti mengunakan kuisioner dan wawamcara. Kuisioner tersebut 

langsung di berikan kepada karyawan PT. BUKITMEGA MASABADI, 

dan wawancaranya langsung dilakukan dengan pemimpin PT. 

BUKITMEGA MASABADI. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2016 : 193) menyatakan bahwa secara umum 

terdapat 4 macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Namun peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data wawancara, kuesioner untuk 

melakukan penelitian ini. 

a. Wawancara 

Sugiyono (2016 : 194) mengemukakan bahwa Wawancara 

adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebbih mendalam dan jumlah responden 

sedikit/kecil. Wawancara biasanya dilakukan berupa percakapan 

yang dilakukan oleh dua belah pihak. Kegiatan wawancara pada 
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PT. BUKITMEGA MASABADI dilakukan langsung dengan 

pemimpin nya mengenai cara pemberian kompensasi (gaji pokok) 

kepada karyawan serat untuk mengetahui kepetingan faktor-faktor 

dalam pekerjaan. 

b. Kuesioner 

Sugiyono (2012:199) mengemukakan bahwa Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk menjawabnya. Kuisioner yang dibuat oleh peneliti langsung 

diberikan kepada karyawan untuk melakukan survey tentang dasar 

pemberian kompensasi (gaji pokok) yang diberikan perusahaan. 

3.5. Analisis Data 

  Dalam menggunakan evaluasi jabatan peneliti dengan metode 

point sistem, langkah-langkah daalam menggunakan metode point sistem : 

A. Mengkelompokkan pekerjaan pada PT. BUKITMEGA 

MASABADI. Pekerjaan yang dikelompokan adalah manajer 

keuangan, manajer HRD, staff keuangan, staff admin stok, staff 

admin sales, dan staff HRD.  

B. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi 

Dalam menentukan faktor-faktor peneliti melakukan wawancara 

dengan pemimpin perusahaan. Karena faktor-faktor tersebut 

ditentukan berdasarkan pemimpin. 

C. mendefinisikanfaktor dan subfaktor adalah penjelasan secara detail 

dari faktor yang sudah ditentukan sebelumnya, misal pendidikan 

definisi faktornya adalah pelatihan dan pendidikan. kemudian 

D. Menentukan tingkatan faktor dan subfaktor. Dalam menentukan 

tingkatan faktor, tingkatan tersebut ditentukan oleh pemimpin 

perushaan. Kemudian tingkatan pada subfaktor, setelah 

menentukan subfaktor, setiap subfaktor adkan didefinisikan lagi, 

misalnuya subfaktor pendidikan definisinya SMA, D3, atau S1. 
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E. Menentukan nilai point faktor adalah perkalian antara bobot dan 

total skor, dimana total skor didapat dari penjumlahan skor setiap 

subfaktornya.  

Menghitung nilai point faktor yaitu 

 

 

 

 

F. NRJ ( nilai relatif jabatan) adalah total nilai dari setiap faktor yang 

kemudian dijumlah maka akan ketemu NRJ. setelah menemukan 

NRJ maka dapat dihitung usulan gaji yang akan diberikan dengan 

menggunakan regresi yang sudah ditentukan oleh PT. 

BUKITMEGA MASABADI. 

 

 

 

G. Usulan Gaji adalah usulan baru tentang kompensasi yang akan 

diberikan kepada karyawan PT. BUKITMEGA MASABADI 

H. Usulan gaji pokok baru dengan menggunakan range, range tersebut 

didapat dari tabel regresi linier yaitu dari std error sebesar 

579866,744. Kemudian untuk menentukan range minimun dan 

maksimum maka range dari std error di bagi 2 yaitu sebesar 

289933,372. 

I. Usulan gaji pokok baru dengan harga poin, harga poin didapatkan 

dari pembagian antara gaji saat ini dengan Nilai Relatif 

Jabatan(NRJ). Dari setiap jabatan akan mendapatkan harga poin 

masing-masing, kemudian dari setiap masing-masing tersebut di 

ambil rata-ratanya yang nantinya akan menjadi harga poin yang 

digunakan yaitu sebesar 4707. 

 

 

 

 

Total faktor x = (subfaktor x1 + subfaktor x2 +.....+subfaktor 

xn) x bobot (%). 

 

Menghitung NRJ = total faktor x1 + total faktor x2 +....+ total 

faktor xx 

 


